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Jó b a r á th o z , e lle n fé lh e z  . . .
Irta Csil lag  Árpád.

Hosszú hónapok óta csendes szemlélője voltam a 
kongresszus ügyében lezajlott viharoknak, ujsághábóru- 
nak. Álláspontomat szóban és írásban az ország. annyi 
helyén: városokban, községekben, ipartestületekben, 
szakcsoportüléseken, meghitt szükebb, szakmai baráti kör
ben kifejtettem, hogy szükségtelennek találtam a »Fod
rászipar« szaklapunk1 amúgy is túlterhelt hasábjait 
igénybe venni. Most azonban, esztendők becsületes mag
vetése, odáig érlelte a helyzetet, hogy az Országos Bor
bély- és Fodrászkongresszus oly sok forrongást, vitát, 
támadást, harcot és vihart látott ügye döntő stádiumba 
lépett.
l Elérkezett az idő, hogy e beláthatatlanul fontos, egész 
ipari jövőnket érintő ési átfogó ügyben még egyszer 
hallassam szavamat. Vessünk talán egy pillantást két- 
három esztendőre visszafelé. . .  Elszomorító, lélekpusz- 
titó tespedés uralta iparunkat az egész országban. Az 
összetartás teljes hiánya, tétova kapkodás a baj esetén, 
a szakmai öntudat hiánya, számos helyen szakcsoportok
nak se híre se hamva, iparunk kiszolgáltatva az áldat
lan emlékű Árvizsgáló Bizottság hozzá nem értő' basás- 
kodásának, ahány üzlet, annyiféle kiszolgálási ár, zavar 
és tanácstalanság. 'Sehol egy szerv, sehol egy összefogó 
fórum a vidéki kartársak ügyeibe, amely a bajokat-jajo- 
kat meghallgatta és pirvosolta volna. íme, a hűséges 
fényképe az akkori állapotoknak:

Ebben az atmoszférában, a dolgok idáig való fej
lődésében szinte szükségképen egy páratlan mozgalom 
indult meg, melynek szülőanyja és életrehivója az a 
százszámra érkezői panaszos levél, sóhajos írás, keserű 
üzenet és lelkes felhívás volt, mellyel vidéki Szaktársak 
a »Fodrászipar« szaklap szerkesztőségét felkeresték1, ki

fejtvén a sorokban, hogy ez a Golgotajárás nem tart
hat igy tovább, csináljunk már valamit, rázzuk fel ezt 
az daléit ipart, riadó, harsonás ébresztőt fújjunk meg, 
mielőtt még ez az évezredekre visszanyúló ősi mester
ség végképpen elfonnyad, lezüllik és elpusztul. Sok-sok 
jóbarátaim, mesterek szerte az országban, lássátok, ime: 
ig y  k e z d ő d ö t t .  Mint ahogy a tikkadt, fülledt, nyo
masztó, mozdulatlan levegőjű kábult hőséget szükség
képpen felváltja a friss, ózondus levegőt hozó csattanó 
vihar: ig y  ke z d őd öt t .  Mint ahogy boru után derű 
következik, eső' után szivárvány, a tél fagyasztó, der
medt hidegje után a rügyfakasztó tavasz: ig y  kez-  
d ődö tt:

Szóm ne essék zokon: ezt a mozgalmat nem Miklós 
Ödön szöktette kalászba, bár tövises útja, mellyel vállalja 
és viszi ez országos mozgalom súlyos keresztjét — egy
szerűen bámulatraméltó. Ti se dobjatok követ rám, vi
lágos fejű, jószándéku, érdemes munkásai, világitó fák
lyái e szakmának, kint az országban: Kerekes Józsefek, 
Heim Antalok, Dudás Sándorok, Kovách Ferencek, Zap
letal Simonok, Bród Ignátzok, Csatáry Istvánok, Dudás 
Jánosok, Szemenyei Lajosok, Mura-Mészáros Gyulák, 
Reinspách Ádárnok, Bita Istvánok, Ginder Jánosok, Szath- 
máry Károlyok, Rimóczy Jánosok, Rácz Jenők, Laskai 
Istvánok, Köves Jánosok, Lőcsei Mihályok, Mészáros 
Sándorok, Borbély Bélák', Lind Miklósok, Tóth Lászlók, 
Nagy Józsefek, Kőváry Gyulák, Hamza Sándorok, Ha
lasi Testvérek, de hát, Uramisten, ki tudná tnind felsorolni 
őket, én csak gyenge emlékezetemből kaptam ki fent- 
tisztelt barátaim nevét, mondom, ne nehezteljetek meg 
reám, de Ti sem vagytok szülőanyjai e lelkes, reményt 
fakasztó mozgalomnak. Önmagától adódott ez, kipattant

Nyílt titok ma már mindenhol, hogy 
ba jua zktftök  és h a jh á ló k b a n

is vezet a
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mint szikra a tüzből, kicsordult önmagától, mint ahogy 
a pohár szélén kicsordul a tulöntött ital. Betelt a 
keserűség pohara a tétova kapkodás, a szervezetlenség, 
a tanácstalanság, a mostohaság, a széthúzás, az áldo
zati bárányság pohara: tehát kicsordult. így született 
meg, barátaim, az országos kongresszus gondolata. Mag
vetője: egy ország fodrásztársadalmának keserűsége, 
szárba szöktetője az az egységes akarat, lelkes fogada
lom, hogy javítani akarunk helyzetünkön, hogy ember
hez méltó megélhetést akarunk biztosítani magunknak, 
családunknak, személyzetünknek. íme tehát: igy kezdő
dött . . .

Már most mi történt. Hiuságból-e, tévelygésből-e, 
ártó szándékból-e, féltékenységből vagy kicsinyes látó
körből-e, nem kutatom — végezzék el az illetők saját 
lelkiösmeretükkel a dolgot — nyomban megszülettek a 
gáncsvetők, Pató Pálok: »Hej ráérünk arra még!« legé
nyei, az aggodalmasok, a lekicsinylők, a mérget fröcs- 
csentők, a konkolyhintők tábora. Tajtékzó cikkek jelen
tek meg a »tulparti« fodrászlapokban. Kipécéztek egy 
embert, aki gyáros és nagykereskedői mivolta mellett 
büszkén vallja magát a fodrászszakmához tartozandónak, 
éjjelét nappallá teszi a szakmai összesség jobb jöven
dőjéért, küzd, harcol szóval, tettel, írással, áldoz időt}, 
fizikumot, nyugalmat, anyagiakat, óriási összeköttetéseit 
befogja iparunk szolgálatába. Hálából tehát sárral do
bálják, szentségtelen kézzel belenyúlnak harmonikus csa
ládi életébe és »Feszítsd meg!«-et kiáltanak reá azok, 
akiknek működése évekre visszamenőleg sem mutathat 
fel annyi eredményt, mint a megtámadott egy hónapi 
agitációs munkája.

N e v e z z ü k  n e v é n  t e h á t  a gy e r m e k e t. Midőn 
a vidék fodrászsága mint egy ember állt talpra az 
országos kongresszus érdekében és évtizedek óta nem 
tapasztalt egységgel, lobogó lelkesedéssel lépett az or
szágos gyűlés zászlaja alá, Wéber József, a »Fodrász- 
újság« szerkesztője, szokása szerint, vitriolba beledöfte 
mérgezett nyilát Miklós Ödönbe, akit az országos moz
galom Spiritus Rektorának tartott. Az emlékezetes »Reb 
Parach« kezdetű cikkének méltó bírálatába nem óhajtok 
belemenni, az a bíróság elé tartozik. Engem ez ügy
ből csak annyi érdekel, hogy mennyiben ártott magá
nak a mozgalomnak. Megvallom őszintén, én Wéber 
Józsefet avatott tollú, világos fejű embernek ismerem, 
akinek szakiról készségét és tehetségét nagyra tar
tanám — amennyiben ez Istenadta tehetségét, mert hisz 
ezt tanulni nem lehet — az összfodrászság érdekében, 
a szakmai békesség és öntudat egymást megértés és 
megbecsülés, az iparfejlődés, tehát a jobb jövendő elő
készítésének szolgálatába állítja.
t Annál súlyosabban esik latba, hogy tollának erejé
vel visszaélve, mérget szór, egyenetlenséget hint, gyü- 
lölséget szit és önmaga értékét leszállítva, elgáncsolni 
igyekszik egy’ olyan mozgalmat, mely végeredményében 
az egész fodrászszakma biztatóbb jövendőjét jelenti. 
Wéber Józsefre bízom — Reád bízom Józsi bátyám —, 
hogy jó utón halad-e?

Kontró Jánoshoz, az ipartestület elnökéhez is van 
egy pár szavam. Nem ismerem Ónt személyesen, eré
nyeit és hibáit nem tehetem tehát mérlegre. A szak
sajtónak közleményeiből, cikkeiből és az Ön Írásaiból, 
továbbá Vidéki barátaim információiból kiformálódott

azonban az Ön egyénisége előttem.
Kontró János elnök urnák fel kellett volna idejében 

ismerni azt a mélyreható, eleddig páratlan intenzivitásu 
lelkesedést, amellyel a vidék' fodrászmesterei az országos 
kongresszus mellett megmozdultak, egy gyönyörű, eré
lyes, mindeneket átfogó hatalmas gesztussal, az .alka
lomszülte páratlan lendülettel összefogni és egyesíteni 
a vidék és főváros szakmaüzőit egy erős, összefogó 
országos egyesületbe, egy édes anyába, aki szeretettel 
terjeszti ki védő és oltalmazó kezét a tanyai kis bor
bélytól a fővárosi legelitebb fodrászig egyaránt min
denkire, akinek ,e szakmához köze van. Békességgel, 
ügyes sakkhuzással átömleszteni mindannak a fárad
hatatlan, emberfeletti agitációnak eredményeit, amelyet 
a megtámadott, az elgáncsolt, a rágalmakkal teleszórt 
Miklós Ödön és előbb névszerint megnevezett vidéki 
buzgó szakmai apostolaink elértek. Ezt kellett volna 
Önnek, Kontró János elnök ur megcsinálni és akkor 
én és velem együtt sok-sok százan hatalmas »vivát !«-tal 
emeltük volna meg kalapunkat, hajtottuk volna meg a 
tisztelet és nagyrabecsülés zászlaját Ön előtt, mint az 
országos fodrászegység megteremtője előtt.

Ezzel szemben Ön mit csinált, Elnök ur! Úszott az 
árral, állásának piadesztáljánál fogva képviselője — meg
személyesítője — lett a Wéber József által megterem
tett gyülölség atmoszférájának. Én, tisztelt Kontró Já
nos elnök ur, közvetlen kapcsolatban vagyok a csonka
ország valamennyi tekintélyesebb fodrászmesterével, há
lás örömmel és szerény büszkeséggel számíthatom őket 
igaz barátaim sorába és elhiheti nekem, hogy nemcsak 
az én véleményemet hallotta e sorokban. Elnöknek, 
tisztelt Kontró János r̂, pártokon felül kell állnia, böl
csen mérlegelni a helyzetet, az összesség érdekének 
pedig Evangélium gyanánt kell Ön előtt állania, az el
nök bölcs belátása, akarata, irányítása kell, hogy világitó 
torony, útmutató legyen a testületben, nem pedig szolgai 
sl épp hordozója — a 'féktelen gyűlöletnek.

Ha Önnek, Kontró János ur, csak az az érve Miklós 
Ödön ellen, hogy az gyáros, tehát .érdekből foglalko
zik a fodrászok közügyével, azonkívül még hozzá zsidó 
vallásu: akkor én Önt, Kontró János ur, szívből sajná
lom. Ennyit óhajtottam Önnek! üzenni, én, a Dankovszky- 
cég alkalmazottja, akinek annyi köze van Miklós Ödön 
gyároshoz, hogy én dolgozom neki és ő megfizet, de 
aki egy fillér fizetség, elismerés, cim és köszönet 
nélkül esztendők sora óta munkálkodom, szóval, tollal, 
éjszakai pihenésem feláldozásával ennek az iparnak ön
zetlen szolgálatában, pedig soha életemben egy em
bert meg nem borotváltam.
I Ön, Kontró János elnök ur, bizonyos alkalmakkor 
büszkén szokott hivatkozni reá, hogy őrmester volt és 
fegyelmet tud tartani a testületben, nos, én csak fő
hadnagy voltam három esztendei tüzvonalbeli szolgá
lattal és testületi fegyelem helyett megértést, összetar
tást, öntudatot és egységet óhajtanék látni az Ön por
táján, mindazokba az egzisztenciális kérdésekbe, ame
lyeken ez ipar boldogulása, fejlődése, izmosodása, te
hát biztatóbb jövendője függ. Ezt üzenem Önnek, Kontró 
János elnök ur!. . .

Nem volna teljes ez írásom, ha meg nem emlé
keznék és! nem szólnék Vada Józsefről, tehát szinten 
valakiről, aki a »túloldalon« áll. Természetemhez híven,

Franki László,’S S T  speciális áruháza !SS» líra i szenzációt kelták!
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jót js, bántót is, kemény igazságot is szembe szoktam 
megmondani.

Vada Józsefet tartom az ország fodrásztársadalma 
egyik legkiválóbb emberének, akit nagy koncepciója, 
tiszta, világos feje, önzetlensége és brilliáns szónoki 
készsége nagy feladatokramég még predesztinálni a 
jövendőben. Egyszerűen fáj tehát őt a gyülölködők, a 
gáncsvetők táborában látni. Nem való a tiszta búza 
az ocsu közé . . .

Most pedig tihozzátok szólok, kedves jó barátaim, 
glóriás közkatonái annak a háborúnak, amely iparunk 
gazdasági, technikai és erkölcsi megújhodásáért folyik:

Lezajlott az országos kongresszus előkészítő érte
kezlete. Azok a pontok, azok a paragrafusok, amelyeket 
Miklós Ödön hetek és hónapok tépelődései után, a 
nehéz gondu nappalt felváltó éjszakákon lefektetett: el
fogadtattak.

3

Egyetlenegy kötelességtek van tehát, kitartani mel
lette, kitárni a melleteket és, fedezni azt a 28 para
grafust, amely egy jobb jövendőnek záloga.

Olvassátok el még egyszer, barátaim: ha kifogás- 
tok van a fodrászjóléti intézmények, a rokkantsági járu
lék, az alapítandó, aggkori otthon, az elhalálozási, öz
vegyi járulék, az igénybevehető jogvédő intézmény 
ellen: szóljatok és szeretettel, megértéssel fogja felszó- 
lamlástokat kezelni és mérlegelni az a tábor, amelyet 
ugyan nem hívnak Budapesti Borbélyok és Fodrászok 
Szövetségének, de hívnak embereknek, akiknek egyetlen
egy önzetlen, senki által nem fizetett hivatásuk, céljuk 
és végső törekvésük; a ti javatokért, a ti jövendőtökért, 
az elkövetkezendő fodrászgenerációért dolgozni, tűrni 
és harcolni.
\ Isten kegyelme és a ti hüségtek, kitartástok, meg
értésiek, lelkes segitségtek legyenek velünk e küzde
lemben.

F o d r á s z i p a r

N e h é z  g o n d o k .
V á la s z  a „M e g fe n e k le tt  k o n g r e s s z u s  a k c ió ja “  c ím ű  c ik k r e .

Ma, midőn mindent jól haladottnak látunk, eszembe 
jut »A vándor halad, a kutya ugat« egyik régi köz
mondás, mert valamikor régen, amikor még fiatalok vol
tunk, divat volt az, hogy egy ifjú fodrászlegény, ami
kor letöltötte a tanoncéveit, felszabadulása alkalmával 
munkakönyvével a kezében, azon töprengett, hogy mi
nél több falut, pusztát, várost, földet bejárjon és ezáltal 
tapasztalatot szerezzen szakmája terén. Szerzett is ta
pasztalatot és ugyanígy megtanulták becsülettel az ipa
rukat mindazok, akik vánÖorutjukön haladtak, ha bár
mennyire is ugatták a kutyák. Azért mégis tudták a 
jövőjüket biztosítani és magukat önállósítani és kenye
rük kicsi részét úgy maguknak, mint családjuknak meg
szerezni. A mai nehéz viszonyok súlyos gondokat hoztak 
magukkal. Mi vidékiek abban a biztosi tudatban vol
tunk, hogy mire beköszönt a nehéz ősz, akkorra már 
megértés lesz az összes szaktársaink között, egy tá
borban leszünk és megvitatjuk mindazt, ami ránk nézve 
üdvös és nemes célt fog szolgálni. De sokan, ugy- 
látszik elfeledik azt észrevenni, hogy milyen rohamosan 
megyünk bele a fagyos télbe, hogy a küszöbünkön ko
pogtatnak az év legnehezebb hónapjai, amelyek novem
ber elsején házbérfizetéssel kezdődnek és az adókkal, a 
melyeknek nemfizetése esetén végrehajtókkal folytatód
nak. És ez tart a kikeletnek késő napsugaras napjáig. 
Súlyos gondot jelentenek a szaktárcáknak, hogy a tél 
közeledtére a fűtőanyagoknak az árai is egyre emel
kednek. Ezek a nehéz gtoindok ma már nemcsak a lel
kek mélyén vernek szilajabb hullámokat, hanem kiül
nek az emberek arcára is. Visszatükröződik rajtuk az 
a benső harc, melyet az életküzdelemmel folytatnak.

Látunk embereket, akik, mintha nem is a jelennek 
élnének, hanem a múltban járnak és a jövőbe néz te
kintetük. A múlt csak visszakisiért és igazolni látszik a 
jelenben való elégületlenséget. A jövő távolában pedig 
derengeni látják az iparunk, a szakmánk tönkremené1- 
s!ét és tönkretevőit. Most, mikor a nehéz gondok mély 
barázdát szántanak homlökunkra, és van, aki a jövő 
alapozását, a nyomor enyhítését meg merte újra pen

díteni, azt is egyes emberek »Belzebubnak« nevezik, Pe
dig az, aki ilyen jelzőt használt Miklós Ödön kartár
samra, érdemelné meg, hogy éppen arra az illetőre 
használjuk azt a jelzőt. Csodálatos kárörvendás rejlik a 
tisztelt elnök ur soraiban, pedig arra nem szolgáltunk 
semmi okot, hogy olyan finom titulussal gúnyoljon ben
nünket, hogy »Vidék elitje«. Minkét, akik szeptember 
hó 22-én a kongresszus előkészítésére Budapesten nem 
tudtunk megjelenni, a vidék elitjének nevez, pedig ép
pen fordítva, azért nem jelentünk meg, mert nem1 vol
tunk abban az anyagi helyzetben, hogy saját költsé
günkön mehettünk volna Budapestre, ami szintén csak 
azt bizonyítja, hogy a vidék nyomorog ésl küzd a meg
élhetésért. Azt az összeget pedig nem akartuk felhasz
nálni, amit szaktársaink a kongresszüs előkészítéséhez 
gyűjtöttek közadakozásból, hanem ezt az összeget Mik
lós szaktárcám, aki egyúttal jó, kereskedő is, majd úgy, 
fogja gyümölcsöztetni, hogy azzal nem csak mi, ha
nem idővel az ellentábor is, akiket olyan nehéz egy 
táborba tömöríteni, nagy örömmel fog majd kezet sí 
örömmel fogja élvezni azon kis alapítványt, amely, ke
serves garasok alapján, de jólelküleg adatott össze.

Megfeneklett a kongresszus akciója? Hát igaz ez? 
Nem szaktársaim, ez egy merő koholmány! Ne örvend
jen kedves cikkíró ur előre, mert mi nem csüggedünk 
el egykönnyen, sőt sokkal nagyobb ambícióval fogunk 
majd vándorutunkon törekedni és! dblgozni, hogy amit 
a »Belzebub« megkezdett, azt majd hívei diadalra is 
fogjuk hozni. Minket nem kell izgatni! Izgat minket 
a gond, a nyomor és a mai nehéz viszonyok, a csal
étekre pedig nem szörujl a vidék elitje, már azért sem, 
mert mi vidékiek nem szorulunk senki malacára, mert 
mi inkább kétszer adunk, mint egyszer is elfogadunk 
bárkitől is valamit.

Nem bántja és furdalja mindazokat a lelkiismeret, 
akik meg akarják akadályozni ezt a nemes eszmét, a 
mit az ellentábor is már körülbelül három éve javas
latba hozott a szövetségi nagygyűlésen, hogy a fodrá
szok szövetsége országossá legyen fejlesztve, miért

«ABA  OÉZA ÉS TÁRSA, ILLATIZEBOTÁB
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nem tette ezt meg1? Vagy nem volt módjában? Én ha
tározott kijelentéssel mondom és tényekkel bizonyítom, 
hogy az összes zalamegyei szaktársak azonnal bejelen
tettük volna szives örömest csatlakozásunkat és az or
szágos fodrász ipartestületnek olyan hűséges és ra
gaszkodó katonái lettünk volna, mint ahogy most Mik
lós szaktársunk. Hogy akkor Miklós kartársam rögtön 
kontrakarrirozta volna ezt a kérdsét, ezt kereken meg
cáfolom. Mikor a mi titkárunk irt az ipartestületnek, 
bármilyen okból, 'mert akkor szó volt nálunk is az or
szágos szövetséggé való átalakulásról, sajnos, mindig 
süket fülekre találtunk. Nem méltattak bennünket egy- 
sor Írásra sem, hogy azt akár pro vagy kontra he
lyeselnénk-e? Akkor úgy találták jónak, most meg már 
máskép, eddig nem hiányoztak a Vidék elitjei. De önök 
változtathatnának az irányelvükön és jóvá tehetnének' 
mindent, de máshol nem, csak az ipartestületen, az 
összesség előtt, ha olyan elfogadható programmal já
rulnának Miklós szaktársamhoz és híveihez, ami szé
pen nemesen célra vezethető. Úgy biztos garanciával 
kezeskedem arra, hogy azt az összeget, amely a 'kon
gresszusalapra jött és még jönni fog, Miklós szaktár
sam ezer örömmel kezeihez juttatja, de erre nemesen, 
délravezetően rászolgálni kell és hogy ezt tovább is1 
értékesítse.

Emellett csodálatosan sokat enged meg magának 
a tisztelt »Figyelő« ur is. ő, ugylátszik, az ökrök szál
lításánál általában a vidékiekre gondol, nagyon té
vedni méltóztatik, ha azt hiszi, hogy a vidéki szaktár
sak között ökröket talál, mert nálunk provincban az 
ökrök csak 4 lábon járnak, ellenben önöknél kétlábú 
ökrök is járnak. A vándort most már nem1 a kutya 
ugatja, hanem ökrökkel huzatják. A vidékiek, hála az
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égnek, tudtommal nagyon kevesen vették igénybe a 
fodrászipartestület tanácsait és útbaigazítását. Azt már 
nagyon régen tudjuk »Figyelő« uram, hogy egy titu
lált fodrász-parlamentjük van Budapesten, van egy
ben egy elnökük és vannak elöljárói, akik egyúttal az 
elnök-szakminiszterek, de a vidékiek teljes kizárásával. 
Még sohasem érhettük meg azt, hogy a pesti fod
rászparlamentnek csak egyetlen egy vidéki dele
gáltja lett volna. Nem olvasunk soha egy prog- 
grammjukat sem, amelyet publikáltak volna, hogy a vi
déket értesítették volna annak rendje és módja szerint, 
először önök járuljanak jó példával és ne marakodja
nak, akkor tanácsukat bármikor magunkévá tesszük és 
azt nagyon szívesen fogadjuk.

Tizenöt év sem volt elég hosszú idő a fodrász
parlamentben ahhoz, hogy végleg elsimították volna a 
marakodásokat. És ennek a heve által felkorbácsolt hul
lámverése okozta az egyenetlenkedéseket. Most pedig 
itt állunk egymással szemben, feledjük mind eme félre
értéseket és mindegyikünk legyen egy-egy csillag, mely 
fényes aranyszegként verje ki jövő derengő egét és 
minél nagyobb lesz a remény, annál nagyobbak a kö
telességek, melyek reánk várnak, a kötelességteljesités- 
nek alapja pedig a baráti szeretet, a megértés* a munka 
szeretete, a mások munkájának megbecsülése és az 
önmegbecsülés. Tehát munkára fel! Komoly, becsüle
tes munkára oltsátok szivetekbe az összetartás higgadt, 
tárgyilagos érzetté és a baráti szeretetnek lángja he
vítse lelketeket és dolgozzunk a szoros értelembe vett 
kötelességen felül, acélozzuk meg irmainkat a reánk 
váró életküzdelemre és legalább azt a célt érjük el, 
hogy tiszteljük, becsüljük és bővitsük munkaparlamen
tünket, melyben legalább magunk ellen ne emeljünk vé
szes felhőt, akkor teljes bizalommal) nézhetnünk a jövő elé. 
A bizalom erőssége a léleknek. A nélkülözések nem olyan 
fájók, ha bizalmunk van a jövőt illetőleg, mintha csüg
gedten viseljük azoknak terheit. Ez az ősz és tél még 
nehéz probléma elé állítja a nehéz gondokkal küzdő 
szakmánkat és mi az Ősz küszöbén reményekkel el
telve várjuk, a tavasz ébredésével sorsunk jobbra for
dulását.

Z a p l e t a l  'Si mon,  fodrászmester, 
Nagykanizsa.

Ü d v ö z l ő s o r o k  M ü l l e r  K á r o l y , 
a b u d a p e s t i  f o d r á s z i p a r t e s t ü l e t  e ln ö k e  

ü n n e p l é s é h e z .

Jelen, jövő minden története ,a múltba tűnik el, 
csak az emlékezet tudja vissza idézni a múltban tör
ténteket. A mi emlékezetünk is visszaszáll az elmúlt 
14 évre, arra a napra, amidőn Müller Károlyt a buda
pesti fodrászipartestület elnökének megválasztotta . . .  
Mint a rügyetbontó napsugaras tavaszi évszak, Mül
ler Károly szive tele volt teremtő ihlettel, alkotási vágy- 
gyal és a budapesti fodrászkartársak szeretetével. A 
megválasztott vezérférfiu tetterejében bizva, megkezdte 
munkáját és 14 éven keresztül dolgozott a szegény le
nézett iparunk naggyáfejlesztése érdekében. Sdkszor 
gáncs, ellenszenv érte eszméiért. Céljai kivitelében meg
gátolni akarták nemcsak az idegen fórumok, hanem 
szaktársai egyes csoportjai js. Azonban ő a gáncsvető
ket is meggyőzte értelmes, felvilágosító beszédei által. 
Végre az ellenségei is tisztelői és jóbarátai lettek Mül
ler Károlynak. Nem csoda tehát, hogy a felsorolt je
les tulajdonságai által a 14 év alatt kiváló tekintélyt, 
közbecsülést szerzett magának s anyagi és erkölcsi ja-
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vakat a fodrászipartestületnek. Azonban a 14 évig tartó 
fáradságos munkálkodás kifárasztotta a kitűnői vezért, 
pihenni vágyott ési dicsősége zászlaját átadta utód
jának.

Amiképen tehát a budapesti szaktársaink' folyó évi 
szeptember 18-án szivükből ünnepelték Müller Ká
rolyt a 14 évi nemest tevékenységeiért, mi a kecskeméti 
Borbélyok és Fodrászok Szakosztálya is őszinte szivünk
ből üdvözöljük őt arcképe leleplezése alkalmából. S azt 
kívánjuk, tartsa meg az Isten Müller Károlyt egészség
ben és boldogságban az emberi életkor legvégső ha
táráig!

A kecskeméti Borbélyok és Fodrászok Szakosztálya 
nevében, kiváló tisztelettel:

R i mó c z y  János)  
szakosztályelnök.

V á la s z  e g y  s z e r z ő n e k .
Nem Valami nagy koncepciójú,1 zeneszerzőről van szó, 

tisztelt szaktársaim, hanem egy Budapesten élő, vidék
ről származó fiatal rókáról, én általam meg pláne jól 
ismert Wéber József szerkesztő szaktársról van most 
szó. Az előzményeket már tudjuk mindannyian. Szep
tember hó 22-éru volt Budapesten megtartva a magyar- 
országi vidéki borbély- és fodrászmesterek előértekez- 
lete, egy országos szövetség megalakulásának céljából. 
Erre az előértekezletre az ország különböző városaiból 
16 város küldte fel nagy anyagi áldozatok árán képvi
selőjét. Ennek dacára a budapesti szaktársak, éppen a 
nagy szerzőnek tanácsát megfogadva, nem tartották 
szükségesnek az oda felzarándokló borbély- és fodrász
mestereknek előértekezletén való megjelenést.
- Én ezeket mit sem tudva, felkerestem az aznap dél
előtti órákban az ipartestületi elnököt, Kont ró  János 
urat és őszintén mondva, legnagyobb felháborodásomnak 
adtam kifejezést, hogy a budapesti szaktársak nem fog
nak megjelenni az előértekezleten, ezzel kapcsolatban 
meg kell említenem azt is, hogy éppen Kontró János 
elnök úrral való tárgyalásaim közben jött oda Dudás Sán
dor szegedi szaktársak megbízottja, aki fültanuja volt 
az elnök úrral lefolytatott beszélgetésünknek. Ezen be
szélgetésünk alkalmával mind a ketten Dudás Sándor 
kartársammal súlyos kritika alá vettük a budapesti hi
vatalos lipartestület agresszív eljárását a vidékiekkel szem
ben és; éppen ennek a hatása alatt határozta el Kontró 
János elnök ur, hogy másnap este 6 órára rendkívüli 
gyűlést hiv egybe, ahol felkért bennünket, hogy jelen
jünk meg a többi) vidéki kiküldött szaktársainkkal együtt. 
Dudás szaktárssal egyetemben ezt örömmel fogadtuk 
el és; megígértük az elnök urnák, hogy a ma esti elő
értekezleten ezen kívánságot előfogjuk terjeszteni. Ezen 
előzményeket azért említem meg, hogy a vidéki szak- 
társaink tisztán lássák az egész ügyet.

Most jön a finálé, a főfő-rendező ur szerepe. Az 
előértekezlet megtörtént és a budapestiek nem jelentek 
meg. Ennek dacára a vidék, mint egy ember mozdult 
meg, hogy az Országos Szövetséget megalapítsuk, ami 
meg js történt. Az előértekezlet megbízást adott, hogy

L’OREÁL HENNÉ
r W W W W W V \ A A A A A
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hat vidéki szaktársammal jelenjek meg a hivatalos ipar
testület 6 órára meghirdetett ülésén. Mi el is men
tünk mindannyian. Az elnök ur üdvözölt bennünket, 
hogy megjelentünk, de mindjárt halálra is Ítélt, amiért 
Miklós Ödönnel együtt haladva építjük ki egy Országos 
Szövetség nehezen összehozható kereteit, én persze vá
laszoltam az elnök urnák. Kifejtettem, hogy Miklós Ödön 
nélkül nem mehetünk a megszervezés munkájában még 
Erzsébetfalváig sem, mert nincs sok Miklós Ödönje a 
magyarországi borbélyoknak, egy van, ezt pedig meg 
kell becsülni nekünk, vidékieknek. Továbbá kifejtettem, 
hogy ez az izzó gyűlölettel fütött hangulat, amely ma 
a fővárosban lábra kapott, Miklós Ödön személyének a 
lejáratása a cél. . .  de ez nem fog sikerülni semmi
féleképpen, rámutattam, hogy ez akkor kezdődött, ami
kor a főfő-szerző szaktársunk, Wéber József, a »Reb 
Parach« cimü cikkével megkezdte az első kísérletet a 
békés együttműködés lehetőségének megakadályozására, 
ezt mi már nem tudjuk meg nem történtnek tekinteni. 
Ennélfogva célszerű lesz, hogy ha lezárjuk a múlt 
gyűlölködését és összefogva várjuk a jobb jövő elér- 
kezését, mert az idő jó orvosság, tavaszig sok minden 
történhet. Itt az idő, hölgy likvidáljuk a gyűlölködést. 
Most nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, 
hogy tovább is1 a haragszomrádot játszunk. A vidéki 
szövetség megalakult, tegnap este ért be jelenteni sze
mélyesen ipartestület elöljáróságának. A jelen eset
ben mást nem lehetett tenni. Most a vidéken olyan 
a hangulat, hogy a fővárosiak ellenzik a vidék kü
lön való tömörülését. Tehát nincs más hátra, mint várni 
a későbbi időre, amikor a sebek begyógyulnak, amit 
Wéber József szaktársunk1 szerzeményei ütöttek a tö
mörülés ma még úgy is gyönge vetésében;

Az előljárósági ülés után még személyesen is meg
mondottam, hogy nehogy az ülésről szóló tudósítást 
Wéber szerző ur a történtekhez nem hűen adja le, 
mert vabban az esetben kénytelen leszek a szerző urnák 
kellemetlen lenni. És erre mi történt? A jól ismert 
szerzőbarátunk, úgy lorontálmegyei szokás szerint, megint 
lehoz egy közleményt, sőt kettőt egy számban, de az 
egyik alá odaírja az elnök ur nevét és kezdi a régi
módi recept szerinti munkát. Összepróbál haragítani min
ket, hogy én ottan igy meg úgy zsidóztam a felszólalá. 
somban. K. főfő-szerző szaktársam, most az egyszer 
megint tévedtél... Mi megyünk a mi egyenes1 utain- 
koTi tovább előre, nem törődünk azzal, hogy Ön milyen 
stilü szerzeményeivel boldogítja az egyébként nagyra- 
becsült szaktársainkat, megjegyezni kívánjuk azonban, 
hogy mi vidékiek teljes tudatában vagyunk annak, hogy 
ottan, a fővárosban is nagyon sokan vannak a .szak
tárcáink között, akik már egészen csömörlésig vannak 
az Ön szerzeményeivel. És alig-alig bírják kivárni azt

az időt, amit én ott bejövendőltem, hogy fog jönni az 
ipartestületnél egy tisztitó szél, amely a főfő-szerzOt 
elfogja seperni, hogy helyt adjon egy tisztultabb fel
fogású szaktársnak, aki majd nem mindig a gyűlölkö
dést szórja pennájából, hanem az igazi Krisztusi sze
retet pagy gondolatától eltelve fog 'az egész nagy Ma
gyarország borbély- és fodrásziparosainak az érdekében 
munkálkodni. Akkor majd egy nagy, hatalmas., egysé
ges szövetségben fogunk majd úgy a fővárosi, mint 
a vidéki mesterek tömörülni. Ez, hogy megtörténjen, 
ennek idő kell, én remélem és hiszem, hogy ez meg 
fog történni, az idő elfog jönni, csak türelem. Nekünk, 
vidékieknek pedig, türelmünk van! A budapesti szaktár
sakat pedig, akik velünk éreznek, arra kérem, hogy 
csak legyenek türelemmel és bizalommal a vidékiek
kel szemben, mert azt mondja az írás, hogy: Aki bízik, 
az nem csalatkozik. Úgy legyen!

Ke r e ke s  J ó z s e f ,  
Miskolc.

F e jlő d é s  a  fo d r á s z ip a r b a n .
Bajáról jelentik:

V Követésre méltó példát statuált a helybeli fodrász 
szakosztály (élén Ginder János sz. o. elnökkel) azzal, 
hogy szakmájuk újabb ágazatainak elsajátítása céljából 
együttesen megkereste a budapesti fodrász szaktanári 
karnak vezetőjét, Komáromy Antal urat, azon célból, 
hogy ezen újabb ágazatok, úgymint kozmetika, hajprepa
rálás, hajinüfonás, parókakészités, hajfestés stb. tanítását 
elvállalja. Ezen megkeresés, illetve megkérésnek Komá
romy szaktárs ur a legnagyobb készséggel eleget téve, 
szeptember hó 27-én városunkba érkezett és 8 napon 
keresztül a fentnevezett modernizált munkákról a leg- 
behatóbb előadásokat tartotta minden anyagi ellen
szolgáltatás nélkül, a legnagyobb önzetlenséggel, úgy
szólván éjjelt is nappallá téve, a bajai szaktársakat ok
tatta. Ezen 8 napos' kurzus befejeztével a bajai kar
társak Komáromy szaktanár úrtól a legmelegebbén el
búcsúzva, biztosították őt arról, hogy ezen átültetett 
palántát, mint gondos kertészek, továbbra is ápolni 
fogják és minden fáradságukkal azon lesznek, hogy a 
bemutatott munkák kultiválásával a nagyközönség 
modern igényeit kielégítsék és szakmájuknak felvirág
zását ezzel elősegítsék. Ezen 8 napos kurzus részt
vevői: Ginder Jánols sz. o. elnök, Auth Frigyes sz. o. 
jegyző, Becker József, Kemény József, Berger Rudolf, 
Willendorfer Ádám fodrászmesterek. Páll Lajos, Deák 
István, Becker János és Szommer László fodrászsegédek. 
A kurzus résztvevői' elhatározták, hogy a bemutatott tan
anyag további gyakorlása mellett a többi fodrászok be
vonásával állandó szakelőadásokat tartanak.

I
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V2 század óta köztudomású, h o g y

SCHÜTZER JAKAB és FIA 
SZÉKESFEHÉRVÁR-!

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.

mm. m urnu , »m s  w  ICr a c  a c  jm l . j e » m l  rm? O .

A k o n g r e s s z u s  ü n n e p lé s e  
C e g lé d e n .

A ceglédi fodrászmesterek október 12-én Miklós 
Ödön tiszteletére ünnepséget rendeztek. Az impozáns 
ünnepség nem magának a személynek, hanem az ideá
lis eszmének testet öltése reményében nyilvánult meg. 
Azt hiszem, bogy ez az igazán sikerült fodrászössze-* 
jövetel örökké felejthetetlen lesz, úgy a ceglédi fod
rászok, mint a meghívott vendégek emlékezetében.

Délután 5 órakor érkezett meg a vonat Pesjtról 
Ceglédre. Az állomáson már várakoztak a ceglédi fod
rászok, két abonyi szaktárssal együtt, akik szintén fel- 
tfándultak erre az alkalomra Ceglédre. Tóth László 
egy pár nagyon kedves szóval fogadta Miklós Ödönt, 
melyben kérte, hogy fogadja Ceglédnek, Kossuth La
jos városának vendégszeretetét jói szívvel.

Este fél 8 óra volt, mire együtt volt minden ceg
lédi fodrászmester feleségével együtt. Jelen voltak:

Miklós Ödön,
Gelcz Lipót és Gelcz Sándor, Abony,
Halmi Imre, a ceglédi szakosztály elnöke,
Végh László, a ceglédi szakosztály jegyzője,
Tóth László és neje.
Mérges Imre és neje,
Kmetyó József és neje,
Hanke Lajos és neje,
Papp Mihály és neje,
Ujj Kálmán és neje,
Orosz Ferenc és neje,
Bálint Pál és neje,
Belizsai Imre és neje,
Kása P. Pál és neje,
Kemény Árpád és neje,
özv. Pongráczné nőifodrásznő leányával és

Szabó István, aki az ezüstlakodaJmát ünnepelte az
nap, de a szakma iránt érzett szeretete kollegái körébe 
hozta őt is.

Halmi ^mre elnök szép beszédben buzdította a
szaktársakat az összetartásra és felkérte Miklós Ödönt, 
hogy élőszóval ismertesse az általuk már elfogadott 
eszméket, mire Miklós Ödön több, mint egyórás be
szédében kifejtette kollegáinak azt az egyetlen lehető
séget, mellyel szakmánk felvirágozhat. Eszméje által 
biztositottnak látja úgy az özvegyek, mint az árvák 
és az elaggott szaktársak megélhetését, valamint a 
szakmának a kontároktól való megvédését.

Dokumentumokkal bizonyította, hogy őt nem ma
gánérdek, hanem a szakmája iránt érzett végtelen sze
retete vezérli abban, hogy jólétben lássa azt a szakmát, 
amelyben nevelkedett és amelyből felküzdötte magát.

Miklós Ödön beszéde után, mely úgy a hölgyek, 
mint a szaktársak körében igazi megértésre talált, Tóth 
László emelkedett szólásra, melyben beszámolt a szep
tember 22-iki előértekezletre való kiküldetéséről.
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A két beszéd után Halmi elnök megköszönte Miklós 
Ödön fáradságát, amit szakmája érdekében tett és kéri, 
hogy azt az utat, amelyet megkezdett, folytassa, majd 
biztosította a ceglédiek támogatásáról és kérte az 
Istent, hogy amiért fáradnak, sikerüljön is.

A társaság éjjel 3 óráig volt együtt. A kvendég- 
szeretetükről híres ceglédiek kitettek magukért. Első
rangú vacsorával készültek, utána cigányzene mellett 
folyt a mulatozás és tánc. Ezúttal kell köszönetét mon
dani Tóth László szaktársnak és hü segítőtársának, 
Kása Pál szaktársnak, hogy ezt az estét ügyes megren
dezésük által igazán felejthetetlenné tették.

K ö v e s s  Is tván.

V á la s z
a  , ,F o d r á s z  U j s á g u- n a k  f. é v i  o k t ó b e r  É-én 

m e g j e l e n t  s z á  m á b a n  K o n tr ó  J á n o s  a  B u d a p e s t i  
B o r b é ly -  é s  F o d r á s z i p a r t e s t ü l e t  e l n ö k e  á l t a l  
é s  a  t í F ig y e lő ‘l a l á í r á s á v a l  k ö z ö l t  c i k k e k r e .

Jaj annak az iró embernek, kinek tollát nem az 
emberszeretet, hanem embertársai iránt érzett gyűlölet 
vezeti Írásaiban. Sajnos, ezt az állapotot tapasztaljuk 
a .»Fodrász Ujság«-nak, az ipartestület hivatalos lapjának 
szerkesztésében. Nekünk a régi vitákhoz semmi sza
vunk 'nincsen, toilharcot folytatni nem akarunk, csak' sze
mélyünk megtámadására óhajtjuk megadni szerény vi
aszunkat.
. Térjünk tehát megtámadásunk indító okára. Iparunk 
sok bajait, szavaink1 és tetteink által orvosolni szeret
nénk. Ezért Budapesten, vagy valamelyik vidéki város- 
gan kongresszust óhajtunk rendezni. Hogy a kongresz- 
szus megtartását a budapesti borbély ipartestület nem

U r ,  fm u n k á v a l

tartja szükségesnek és nem járul ho!z2á a rendezéshez, 
arról nem tehetünk. Viszont, hogy a megrendezését és 
finanszírozását Miklós Ödön elvállalta, ezért az ideáliz
musért dicséret illeti. Miután a kongresszus rendezése 
által sem Miklós Ödön, sem pedig mi fodrászok a 
borbély ipartestület ellen nem vétettünk, kérdezzük a 
mélyen tisztelt elnök urat, mi címen formált jogot 
ahhoz, hogy minket, vidéki fodrászokat, a »Fodrász 
Újságában lebecsméreljen? Talán a nyers modorral 
akarja a budapesti kartársak szimpátiáját megnyerni az 
elnök ur? Vagy azt hitte rólunk, hogy mi vidéki fodrá
szok oly bárgyú emberek vagyunk, kik türelmesen 
vesszük sértegetését? Mi haszna volt abban az elnök 
urnák, hogy a kongresszus ellen cikket irt és szati
rikus cikkében minket, kik szakosztályaink megbízásából 
a kongresszus előértékezletén megjelentünk, a vidéki 
fodrászok salakjának minősített, mert azon bölcs meg
állapításából, hogy »a cécótól távol maradt a vidék 
elitje«, ez a következtetés származik. Mi az elnök urnák 
nem a frázisból alkotott lombikjába, hanem szivébe né
zünk bele és. abban azt látjuk, hogy kartársi szeretet 
helyett kevélység, lenézés és gyűlölet lakik benne irán
tunk, és ezek ösztönözték cikke megírására! 
v Ugyancsak ezek az erők ösztönözték »Figyelő« alá
írással Wéber József urat is, egy másik, hasonlóan 
gúnyolódó cikke megírására, melyben minket — kar
társait — »Süldőknek1 és ökröknek« nevezett! Nagyon 
sajnáljuk, hogy Kontró János és Wéber József urakat 
nem előnyösebb tulajdonságaikról ösmertük meg, mert 
személyeskedő tulajdonságaik által sem az ipartestület
nek, sem közös ügyeinknek nem használnak.

A kecskeméti borbélyok és fodrászok szakosztálya 
: megbízásából:

R i m ó c z y J á n o s  
szakoszt. elnök.

= | | ápró hirpetések
EGY FIATAL borbélysegéd azonnali belépésre felvé

tetik havi 150.000 korona és reggeli, ebéd, vacsora 
, és lakás. Kovács Lajos bort>ély, Poroszló, Heves m.
JÖ FORGALMÚ modern fodrászüzlet, lakással, eladó. 

Cím a kiadóban.
ÚRI ÉS NŐI FODRÁSZÜZLET, külföldre való távozás 
v miatt, eladó. II., Zsigmond^itca 38. Esplanade-szálló.
FIATAL, jó munkás borbélysegéd, ki a magyar, német 

nyelvet bírja, azonnali belépésre állást keres. Cim: 
Dingesz Lajos Szentgotthárd.

TÁRSUL VENNÉK szakmájában precíz, korrekt hölgy- 
fodrászt, modernül berendezett fodrászatomhoz, eset
i g  (egyezmény szerint) fodrászt vagy fodrásznőt 
alkalmaznék. Cim a kiadóhivatalban. .

FODRÁSZNŐK, feltétlen elsőrangú erők, esetleg férfi 
nőifodrász segéd, ki a hennázásban jártassággal bir, 
mielőbbi belépésre, állandó állást nyerhet. Ajánlatokat 
kérem Kertész Rezsőné nőifodrászterem, Pécs, Kardos 
Kálmán-utca 15.

EGY JÓ MUNKÁS és; jó megjelenésű borbélysegéd, 
22—23 éves, alkalmazást nyerhet. Jó, családias ott
hon, reggeli, ebéd, vacsora és lakás. Fizetése havi
300.000 korona. Moosz J. fodrász, Dévaványa.
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Nőifodrá& z
ip a r te s tü le t  k ö z le m é n y e i

S z e z o n  e le jé n .
Sok gondot okoz ezen két szó a nőifodrászmesterek 

összességének. Azért is, hogy nehezen várjuk ennek az 
elérkezését, de különösen most, mikor oly hosszú ideig 
tartott a holtszezonunk, mert, sajnos, a nyár alatt igen 
nélkülözték hölgyeink bennünket. És ezt főkép a rövid- 
haj-divatnak is köszönhetjük. Mert sokak által „olyan 
nagyon dicsért divat szakmánk lesülyesztéséheZ vezet. 
Ennek ellenére vannak olyan szaktársaink, kik propa
gandát csináltak, hogy minél több rövidhajat lássanak. 
Én soha nem voltam: híve, mert előre láttami azt, hogy 
a mi hölgyeink nemi fogják úgy kezeltetni rövid hajaikat, 
mint azt a külföldiek' teszik. Ez által elestünk a haj
mosásoktól, mert arra a tapasztalatra jöttem, hogy 
száz rövidhaju nő közül csak húsz mosatja nálunk a 
fejét. Elestünk a szőkítésektől, sipt a hajfestésektől is. 
Mert azideig, mig hosszú haj volt a divat, nem nőtt oly 
hamar utána a haj. Így azt tapasztaltam, hogy azon 
hölgyek, kik két-három hónapig vidéken nyaraltak, 
mostan visszajövet, nem; festették utána a hajukat. 
Miután az utánnövésl oly hosszú, hogy alig látszik C? 
különbözet. És, szerintük1, úgyis olyan drága, igy inkább 
járnak barna vagy ősz hajakkal és avval érvelnek, 
hogy a festett haj már úgy sem divat. Ezek után mi 
marad meg nekünk a rövid hajból: a struccolás. Mert 
ondoláltatni nem akarják és akadnak olyan fodrászok, 
kik le isi beszélik őket, mert ők a sima hajat tartják1 
divatnak. ;És a struccolásból megélni igen nehéz. De 
különösen akkor, amikor az urifodrászok egy női haj- 
vágásért hat-nyolcezer koronát kérnek. Még jó, hogy 
vannak hölgyeink között olyanok, kik nem szaladnak 
minden uj divat után és olyan fodrászokhoz járnak, 
kiknek nem teher a hosszú haj, szívesebben ondolálják 
és mossák, mint levágják azt. Szaktársaink gondolkod
janak ezen soraim felett és akkor rájönnek, hogy igenis 
gondot okoz a szezon jövetele, mert amit olyan nagyon 
várunk, milyen csalódás lenne számunkra, ha nem ér
kezne meg. Mert, hogy tudunk már oly szép és fel- 
ismerhetetlen póthajakat készíteni, hogy igy fölösleges a 
saját haj, ez nem egészen igy van, mert akinek teher 
a saját haja, az nem fog hamis hajat hordani. És azok 
száma pedig igen csekély, akik hordanak. 
i így nekünk okvetlen szükségünk van arra, hogy a 
hölgyeknek hajuk legyen (épp úgy, mint ahoigy szüksé
ges a szabónak, meg a cipésznek, hogy az emberi
ség, ne járjon meztelenül). Még most nem késő, mert

mielőtt egy hölgy a haját levágatja, rendesen meg 
szokta kérdezni a fodrászától, hogy mit csináljon. Ez 
egy olyan alkalom, mikör tudnunk kell mindnyájunk
nak, hogy mi a kötelességünk. Mert egy ilyen őrült 
divatot behozni és; kultiválni tovább, lehetetlenség. Elő
ször is tönkretesszük magunkat, másodszor saját ipa
runkat töröljük el.

Szaktársaink! Térjünk észre és nézzünk vissza a 
múlt századokra, amikor nem az volt a cél, hogy mi
nél kevesebb hajat hordjanak, ellenkezőleg, minél 
többet. v

Nem volt elég összetartás a múltban iparunkban, 
soha nem igyekeztek a magyar fodrászok egy önálló 
divatot teremteni (annyiban vigasztalódhatunk, hogy 
más országokban sem). Egyedül a franciák csináltak. 
Onnan vette az egész világ és az akár volt jó«, akár 
nem, juftána csinálta. így megszokták azt azért is, mert 
nem kellett, hogy törjék rajta a fejüket. Ma nehéz is 
lesz ezt kiküszöbölni, hogy mellőzzük a párisi divatot.

A múltban kevesebben voltak a fodrászok, igy akár
milyen divat volt, mindig volt munkájuk. De ma, mikor 
olyan sokan vagyunk1 és mindnyájan élni is szeretnénk, 
máskép kell ezt csinálni. És pedig, először is szűn
jön meg az egymásközti súrlódás és lássuk be mind
nyájan, hogy iparunknak Szüksége van az összetartásra. 
Másodszor, a mindenkori vezetőségünk állandó érintke
zést tartson fenn a külföldi; nőifodrász akadémiákkal és 
ipartestületekkel. Harmadszor, a párisi akadémiával 
igyekezzenek oly megállapodást létesíteni, hogy a jövő
ben, mielőtt szakmánk divatját világgá engednék, hívja 
meg a többi európai akadémiákat ezen bemutatásra. És 
reméljük, akkor az nem fog előfordulni, hogy olyan 
divatot hoznak forgalomba, mely szakmánk hátrá
nyára van. Mert, mint látjuk, egyelőre nehéz olyan 
divatot teremtenünk, mellyel nélkülöznénk a párisi di
vatot. De akkor az olyan legyen, hol hajra, sőt sok 
hajra legyen szükség. Azt hiszem, ezt meg fogják érteni 
a párisiak és igy az egész világ nőifodrászai is. Negyed
szer, meg kell teremtenünk a magyar divatot is, hogy 
a párisi mellett mindig legyen egy olyan, amely vete
kedjen avval. Éŝ  ha közönségünk látni fogja, hogy a mi 
művészetünk sem marad hátra, akkor elérkezik az az 
idő, mikor nem lesz szükségünk a párisi divatra.

Most meg üzenjünk hadat a rövidhaj-divatnak, mert 
ez nemcsak egyéni érdekünk, hanem szakmánk fenn
tartásának tartozunk vele. Mert vagy rövidhaj, vagy 
nőifodrász-ipar. Válasszunk e kettő közül. Remélem,
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hogy mindnyájan az utóbbit fogjuk választani. És akkor 
virágozni fog ismét iparunk és nem gondok között 
fogjuk várni a közelgő szezont. ( J. J.

A m e ste rszö v e t& é g h ő l.
Hogy mi történik ott bent, az, azt hiszem, mindnyá

junkat annyira érdekel, hogy egy állandó rovatot fogok 
lapunkban vezetni. Habár a budapesti nőiifodrász- 
mesterek többsége már ott van és dolgozik, de elő
fordulhat olyan közbejött akadály, hogy egy estén nem 
vehet részt, azért lesz ezen rovat, mely minden ott tör
téntekről beszámol.

De mindenekelőtt egy kis rövid ismertetéssel kell 
szolgálnom, hogy mi is az a mesterszövets;ég, mert 
el akarnám oszlatni egynéhány szaktársunk aggályait a 
szövetségünkkel szemben. Ma már mindenütt olvassuk, 
hogy több kisebb egyesületek tömörülnek és alkotnak 
egy szövetséget. Teszik ezt azért, hogy érdekeiket job
ban meg tudják védeni. De vannak esetek, mikor ilyen 
alakulatok csak ürügyek kimaradásra s lumpolásra. És 
a határozataik mindig a legközelebbre maradnak. A 
budapesti nőifodrászmesterek szövetsége ez egyikhez 
sem hasonlítható. Ennek sokkal szebb és nemesebb 
céljai vannak. Bsi a legelső', amit akar, szakmánk fejlesz
tése és közreadni mindazt, amire a nőifodrászoknak 
szükségük van.

Igaz, ho'gy ezen mesterszövetség már egy pár éve 
fennáll és! nem egészen szolgálta azt a célt, ,de az 
csak azért történt, mert idegenkedtek oda belépni, és 
azon csekély számú tagok1 meg mind olyanok voltak, 
kik ,ply régen űzik a nőifodrász ipart, hogy fölösle
gesnek találták egymásnak mutogatni.

De uj ipartestület megalakulása óta megváltozott 
minden. Közelebb jöttek az emberek egymáshoz. Sajnos, 
még vannak egyesi emberek, kik úgy gondolkoznak, 
hogy én nem mutatok semmit, én nem tanítok senkit, 
pedig ők sem születtek1 mint kész női fodrászok,, ők 
is csak tanulták. Én meg megnyugtatom' őket, hogy a 
mesterszövetségben mind mesterek vannak és egynek 
sincs szüksége a tanulásra. És ha valaki ottan bemutat 
vaalmit, azt nem egy embernek, hanem a szakmának' 
a naggyáemeléséért és a közforgalomba való tételéért 
teszi azt, mert bármilyen jó és szép legyen egy munka, 
ha azt az illető feltaláló a szekrénybe zárja, akkor soha 
sem lesz az közkedvelt. De különösen fennáll ez a mi 
iparunknál, hol igen nehéz valami újat bevezetni.

És hallatszanak olyan hangok is, hogy azok, kik 
ottan bemutatnak, mind csak üzletet akarnak csinálni, 
mivel, amit !maguk gyártanak, a szaktársak nyakába akar
ják sózni. Ez nem úgy áll egészen. Nem mondom, 
van olyan alkalom, mikor egyik-másik szaktársunk saját 
készitményü dolgait is bemutatja, mely sok esetben igen 
jónak is bizonyul, de senki nem lesz kényszerítve, hogy 
abból vásároljon is. Csak az vásárol, ki azt maga 
számára jövedelmezőnek és jónak látja. És ha az meg
felel a hivatásának, igazán nincsen semmi, ha tőle vesz- 
szük, mert már többször rájöttünk, hogy sokkal olcsób
ban tudunk venni egy szaktársunktól, mintha azt ide
gentől vennénk, de legtöbbször nem azért mutatják be, 
hogy azt eladják, hanem, hogy megmagyarázzák, mint 
kell ezt előállítani. Egyet meg kell állapitanunk, hogy 
nagyon jó utón halad a mesterszövetségünk és ha meg
tartják ezen irányt, akkor rövidesen elérkezik azon idő 
is, mikor a megnagyobbított, saját helyiségében fogja 
tartani üléseit. Lapunknak meg lesz gondja rá, hogy a 
vidéki szaktársaink is mindenről tudjanak s reméljük,

hogy nagyobb1 estélyeinkre sem fognak sajnálni egy 
kis költséget s meg fognak jelenni. Miskolci szak
társaink közül legutóbbi estélyünkön Gondos szak
társunk is megjelent, s reméljük, hogy a legjobbat vitte 
el közülünk s igyekezni fog a többi szaktársait is érte
síteni a mi szép munkálkodásunkról.

Október havában sem fogyott ki a szövetség szép 
programmjából, sőt olyan sokan voltak a jelentkezők 
a bemutatásokra, hogy az estély ék rövidsége végett el 
is kellett egyeseket halasztani. Az első csütörtökön szak
mai vitaestély volt, melyen sok olyan dolgok lettek el
intézve, melyek igen nagy értékkel bírnak az iparunk 
érdekében. Második estélyen Komáromi szaktársunk 
általa feltalált kétsoros haj trés szirozást mutatott be, mely 
igen praktikus készítmény, és akik azt látták, már mind
nyájan készítik is. És továbbá ugyancsak saját készit
ményü arcfestékeikkel különböző női és férfi szinvál- 
zásokat (sminkeléseket) kellő magyarázattal úgy a fes
tékek elkészítéséről, mint annak használatáról tartott elő
adást. Utána Frics Vencel szaktársunk ajándékozott 
sixtus postis került kisorsolásra, melyet Baubera József 
szaktársunk nyert meg. De mivel ezen postis közel egy 
milliót hozott az elaggott női fodrászmesterek segély
alapjára, igy ő ezen nyereményét ugyanerre a célra 
visszaadja s kéri a vezetőséget, hogy újból sorsoltassa 
ki, hogy ezen nemes célra minél nagyobb alap legyen. 
Ezen szép és nemes ajándékot a vezetőség köszönettel 
vette Baubera József szaktársunktól és kéri; azon tag
jait, kik a legutóbbi sorsoláson részt nem vettek, ál
dozzanak egy számra, melyet 5000 koronában állapí
tottak meg. A harmadik estélyen nagyobb lépés történt 
a magyar divat érdekében, ugyanis meglepetésképpen 
Frics Vencel, Gál Sándor, Rick Lajos és Tótfalussy 
Kálmán uj divatfrizurákat mutattak be, melyek oly fénye
sen sikerültek, hogy nyugodtan elfogadhatjuk és kul- 
tijválhatjuk a szezonban. Csak kár volt, hogy nem lett 
lefényképezve, lapunkban most nem közölhetjük Frics 
szaktársunk egy bandóval fésült, fültől fülig, de nem 
a homlokon, hanem! a fej tetején keresztül volt ;£izve, 
az első rész a homloktól hátra sima nagy wellnikkel 
ondolálva, két oldalt apró loknikkal és fent egy magas 
konty ondolált wellnikkel. Elől és hátul hajdísszel fedve 
a rövid haj. Tótfalussy szaktárs: oldalt választva, 'két 
oldalt cakkal, félmagas; konty, bandóval margirozva, 
széles hajdisszel leszorítva. Gál szaktárs: középen el
választva, sima nagy wellnikkel ondolálva, hátul- lapos 
konty és az előrész széles fejdisszel leboritva. Rick szak- 
társ: fejen keresztül egy bandó apró lakúikra felfésülve, 
középen és kétoldalt elarrangirozva, magas lokní- 
konttyal s toliakkal díszített hajdisszel leszorítva. Negye
dik szakmai vitaestély, melynek letárgyalása után Rick 
szaktárs 1812-ből mutatott be egy frizurát, melyet kisebb 
pótlékokkal négyfélekép alakított át mai modern fri
zurára, melyet Biller szaktársunk mindegyiket külön le
fényképezte. ÉS ha jól sikerülnek, lapunk egyik számá
ban közölni fogjuk. Utána Frics rszaktárs egy ^jabb 
kniffelt kontyot mutatott be, mely igen praktikus a mai 
rövid hajaknak az eltakarására. A legközelebbi estélyre 
— tekintettel a jelentkező sok uj tagra — nagyobb de
monstrációk készülnek.

Ezen cikkem után remélem, minden szaktársam meg
érti a mesterszövetség szép céljait és aki mesternek' 
érzi magát, közénk1 jön s1 velünk dolgozik szakmánk fej
lesztése érdekében.

A »Fodrászipar«-ra a NőifodrászipartestüJetben (VII., 
Nyár-utca 6.) is lehet előfizetni.
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4-Ö, Poasacjcs Jkjuffroy 
P /X R fi ĉ ‘

H ö lg y  fo d r á s z a t ,
m in t  te r m e lő ip a r .

A nap-nap után súlyosbodó megélhetési viszonyok 
és a pénz fizetői értékének a csökkenése súlyos és 
nehéz helyzet elé állította a mi iparunkat.

Ha ezen nehéz idők intő szavát nem mulasztjuk 
el meghallani, úgy feltétlen szemügyre kell venni ipa
runkat és gondolkodnunk kell afölött, hogy tulajdon
képen ezen ipart, melyből mostanáig szerényen meg
éltünk, de (egyesek kivételével) meg nem gazdagod
tunk, nem-e kezeltük kissé mostohán, azaZ jobban mondva, 
nem-e hagytuk kihasználatlanul.

Ha ezt kellői tárgyilagossággal átvizsgáljuk, rá 
fogunk jönni arra, hogy igenis, fontos ágát iparunknak 
teljesen kihasználatlanul hagytuk heverni.

Vizsgáljuk csak kissé jobban meg eddigi tevékeny
ségünket, mit is csináltunk mostanáig? Mindennap reg
gel 8 órakor kinyitottuk üzletünket s váltunk az első 
vendégre, aki körülbelül tizenegy óra tájban megérke- 
zott; szóval nyolc órától tizenegyig vártunk arra, hogy 
dolgozhassunk. Tizenegytől körülbelül kettőig tart a 
vendéglátogatás, kettőtől négyig újra várunk, négytől 
hatig ismét dolgozunk, ha van mit, hatkbr bezárjuk 
üzletünket, s mint ki jól végezte dolgát, megyünk haza, 
ki máshová, közbe nagyokat sóhajtunk a rossz üzlet
menetelen és várjuk a jobb időket. 1

De egy percig sem gondolkodunk afölött, hogy 
tulajdonképen mit isi csináltunk egész nap. Mert ha 
erre gondolnánk, rájönnénk arra, hogy a napi 8 prai 
munkaidőből 'bizony csak öt órát dolgoztunk, azt is 
többé-kevésbé hiányosan. Ezek szerint három órát töl
tünk tétlenül, s ha hozzávesszük még azokat a szemé
lyeket, kik velünk együtt ugyanezt tették, akiket még 
fizetünk 'is, nem kell csodálkoznunk azon, hogy csak 
vegetálunk, de nem gyarapodunk. Nem is gyarapod
hatunk, mert amit végzünk, bármily művészi ihlettől 
áthatva is, rövid órák után már az enyészeté s múlté, 
munkánk nem teremt semmi maradandót, munkásságűnk 
alkalmi, de nem termelő..

Ha ezen három órát, mit naponta munkaalkalomra 
várással töltünk el, iparunk egy igen hasznos, jövedelmező 
és amellett termelőképes ágának1, a hajmunkának az 
üzésére fordítanánk, hamar rájönnénk arra, hogy a 
fodrászipar nemcsak arra jó, hogy belőle szűkösen 
megélni tudjunk, de szorgalmas, és szakszerű művelése 
vagyonosodást is helyez kilátásba.

Rövid időn belül látni fogjuk szekrényeinket, miben 
eddig egy pár poros! üveg állott, megtelni saját .ke
zeink által készített munkánk által, látjuk keresmé
nyeink, vagyonunk megszilárdulását, nem kell aggódva 
néznünk aggkorunk elé, sem a zürichi koronajegy
zésre, mert munkánk terménye mindenkor érték marad. 
Üzletünk, mely eddig az alkalmi keresetekre volt 
utalva, műhellyé, kereskedéssé, raktárrá, s nekünk’ az 
eddig unalmas, tétlenül munkaalkalomra várással eltöl
tött ,nlapi három óra kellemes, elfoglaltságu idővé válik.

És mindez nem kerül másba, mint̂  a munkára szánt 
idő tényleges kihasználásába, amivel mi a hölgyfodrász- 
ipart a termelő iparok sorába léptetjük elő s egyúttal 
biztosítjuk magunknak az igazi, jobb jövőt.

Azt hiszem, hogy az itt felsorolt érvek eléggé tbi- 
zonyitják azt, hogy a hajmunkával való foglalkozás., amit 
mi, sajnos, eddig nagyon kevesen kultiváltunk, igen 
fontos tényezője iparunknak. Eltekintve az ideális olda
lától, tetemesen emeli jövedelmünket és tekintélyünket 
a közönséggel szemben is. Bennünket meg egy jóleső
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érzés fog* eltölteni, mert nem vagyunk többé alkalmi 
munkások, hanem becsületes termelő munkások, akik 
kezük munkájával gazdagítják úgy magukat, mint ha
zájukat.

Mert az utóbbi idő tanúsága megtanított bennün
ket arra, hogy csak annak a munkának van jövője, 
mely nem függ a mindenkori konjunktúrától, maga is 
termel és igyekszik termményeinek piacot teremteni, 
ami tsehol sem olyan könnyű, mint ahol a nő képviseli 
a vásárló közönséget, s ehhez nem kell más, • mint 
egy kis leleményesség, szorgalom és kitartás, hogy min
dig újabb ésu jabbakat hozzunk és egy percig sem 
szűnjünk meg arra gondolni, hogy minél szebb a nő, 
annál szebbé óhajt lenni s nekünk ebben, hivatásunk
nál fogva, nagy szerepet kell betölteni.

Jelen cikkem csak egy bevezetése kíván lenni 
annak a cikksorozatnak, mit folytatni kívánok, mely hi
vatva lesz meggyőzni mindnyájunkat arról, hogy a haj
munka, mit eddig, elég helytelenül, iparunk mellék
ágának neveztünk és, mint ilyenre, csak mellékes gon
dot fordítottunk, iparunk' törzsévé kell előléptetni, mint 
az egyedüli lehetőséget, amely a hölgyfodrászat rene
szánszát jelenti számunkra.

' T ó t f a l u  s y K á l  mán.

Első versenyfésülés Dániában. Szeptember 7-én, 
8-án és 9-én tartották Koppenhágában az első verseny
fésülést, ahol megjelentek Svéd-, Norvég- és Finn
országból is. A versenyen körülbelül ötszázan vettek 
részt. Az első nap kongresszust tartottak, második és 
harmadik nap voltak a bemutatások. Baba- és hajmunka- 
kiállitás, versenyfésülések, melyen résztvettek úgy a 
mesterek, mint a segédek, sőt a tanulók is. A verseny 
és a kiállítás oly impozánsan sikerült, hogy a kiállítást 
látogatók kívánságára két nappal meg kellett hosszab
bítani. A kiállításnak körülbelül 10.000 látogatója volt. 
Sajnos, a Uii mai valutáris viszonyaink nem engedték 
meg részvételünket, de reméljük, elérkezik azon idő, 
mikor mi ott, ők pedig itt, gyönyörködhetünk egymás 
szép munkáiban. De| igy; is mindenesetre gratulálunk ezen 
szép sikerükhöz.

HIVATALOS RÉSZ.
Elnök fogad: hétfőn és pénteken este 8—9 óráig.
Jegyzői iroda: hétfőn, szerdán és pénteken este 

1/28—1/29 óráig.
Pénztári órák: hétfőn, szerdán és pénteken este 

1/28—V29 óráig. $
Elhelyezés szakmunkások és manikürnők részére: 

hétfőn, szerdán és pénteken este i/28—8 óráig.
A nőifodrászipartestület heyisége: VII., Nyár-utca 

6, földszint.
Telefon: József 126—30.
Ipartesfület jegyzője: Hódy Imre.
Ipartestületi ügyész: Dr. Zajka Béla Budapest, Rökk 

Szilárd-utca 24.

H e n n o g a lo l
H. C h a b r i e r  P á r i s ,  P a & s a g e  J o u f f r o y  48 .

A Hennogalol hajfesték diadalmas bevonulása a 
magyar piacra, oly szenzációs eredményeket ért el, 
amelyre magam sem voltam elkészülve. Jó bornak nem 
kell cégér, éppen igy van ez a Hennogalollal is.
' A Hennogalollal való hajfestéshez nem kell boszor
kányság, ez gyerekjáték, a szakembernek csak tudnia 
kell, hogy milyen árnyalatot (szint) alkalmazzon. Én matt 
színeket: chatain clair, chatain fonce, chatain naturel- 
hez blond cendret keverek, de ügyelnünk kell az alap
színre. Ép úgy arany, vöröses, egész sötét bronz színek 
szintén jól elérhetők. Blond Veroneset félórai alkalma
zás után jól leöblítjük, utána chatain clar, chatain natú
réi, chatain fonce vagy brunt háromnegyed órára hagy
juk a fejen. Az eredmény nagyszerű lesz, csak természe
tesen a fodrásznak tudni kell, hogy melyik szint 
használja.

Minden kollega, ki nem fest még ma Hennogalollal, 
ellensége saját zsebének, mert ha kiszámítják, hogy a 
festéknek csak egyszeri feltétele szükséges és amely 
biztosítja a sikert, mennyi időt, munkát, gázt, villanyt 
takarítanak meg. Mindentől eltekintve, a t. kollega urak 
jó, olcsó és megbízható festéket kapnak kézhez. A leg
jobb bizonyíték erre, hogy régi »henna« festők, kik az
előtt jó vevőim voltak, mikor még egy másik céget kép
viseltem, elővigyázatosságból eleinte csak 1—1 dobozt 
vásároltak Hennogalolból, ma ezek az elővigyázatos urak 
30—40 dobozt visznek, el. A t. kollega uraknak még azt is 
tudomására'hozom1, hogyha Hennogalolt már H. Chabrier 
apja, mint egyike a legelsőknek, hozta forgalomba Pá- 
risban és Európa minden fővárosában.

Egyike a üegrégibb cégeknek, melyet néhány kollega 
— kik Párisban jártak — is igazolhat, hogy H. Chabrier 
által forgalomba hozott Hennogalol már 25 év előtt 
is a legkedveltebb és a legkeresettebb hajfesték volt
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Parisban. Fel világos itás sál minden kollega urnák szíve
sen állok rendelkezésére.
' Egyúttal értesítem az urakat, hogy 1924 nov. 12-én, 
szerdán este 3/d8 órakor üzletemben, VI., Andrássy-ut
28., nagy bemutató festést rendezek.

Kérném, nekem modelleket küldeni, erről 2—3 nap
pal előbb engem értesíteni, nehogy abba a kellemetlen 
helyzetbe jussak, mint a legutóbbi bemutatásnál, hogy 
modellfelesleg miatt néhányat vissza kellett utasítani.
( Tisztelettel
■ E c h t e n  F e r e n c  és Fiai ,
i Andrássy-ut 28.

Tek. Echten és Fia uraknak.
Alulírott cégünk elismerjük, hogy Echten és Fia 

ur által forgalomba hozott »Hennogalol« hajfesték felül
múlja az eddig használatban levő összes hajfestékeket. 
Oly kitűnő, hogy ezentúl csak vele fogunk dolgozni, 
miért is melegen ajánljuk mindenkinek.

Tisztelettel
\ Babi  ez és Bük a,
: Király-u. 73.

T. Echten Ferenc urnák Budapest.
Az ön által forgalomba hozott »Hennogalol« hajfes

téket kipróbáltam, az eredmény elsőrangú, megbíz
ható, gyors: és ami szintén fontos, anyagmegtakaritást 
jelent. Nagyon ajánlom mindazon szaktársaimnak, akik 
még eddig nem használták, mert a mai nehéz viszonyok! 
mellett nagyon nagy szó kevesebb anyaggal is jól 
festeni.

V e s z e l i t s  Rezső.

I h í r e k  |— =
Meghívó. A m. kir. kereskedelmi minisztérium! 

82570/1924. szám alatt a Budapesti Női Fodrász Ipar- 
testület alapszabályait jóváhagyta, amiért is felhivatnak 
az ipartestület tagjai, hogy november hó első felében 
megtartandó rendkívüli közgyűlésre megjelenni szíves
kedjenek. Az e l n ö k s é g .

Halálozás. Özv. S c h u t t  Károlyné, néhai Schutt 
Károly fodrászmester özvegye, 1924 október 14-én rö
vid szenvedés után elhunyt. Az elhunyt földi ..marad
ványait 16-án temették el nagy részvét mellett. Az itt
maradt hozzátartozóinak ezúton fejezzük ki részvétünket.

Köszönetnyilvánítás. Lapunk e számának kliséit Hé- 
berger és Neumann bécsi szaktársaink bocsátották ren
delkezésünkre. Igazán nagy szívességet tettek ezzel a 
budapesti hölgy fodrászoknak és e lapok szerkesztőinek, 
mert igazán nagy gondot okoz mindig egy újabb klisé
nek az előkészítése. így nagyon köszönjük nekik szíves
ségüket és kérjük úgy őket, mint a .többi bécsi szak
társainkat, hogy e jóakaratukat a jövőben is dartsák 
fenn számunkra.

Üzletmegnyitás. Taxner István üzletét, Baross-utca
3. szám alatt október hóban megnyitotta.

Diszgyülés a régi képviselőházban. Dr. P u r e b 1
Győző székesfővárosi tanácsnok urat, 30 éves szolgá
lati jubileuma alkalmával tisztelői és pályatársai 1924. 
évi október 14-én, őt megillető szép ünneplésben része
sítették. Rajtuk kívül megjelentek mindazon egyesüle
tek képviselői, kik, ha őhozzá fordultak és ő látva azok 
igazságos ügyeit, általa nem lettek elutasítva, hanem 
az ő teljes pártatlanságával segítséget nyújtott mind
azoknak. Ezen nemesi munkájával kivívta Budapest szé
kesfőváros közönségének szeretetét. De különösen a 
budapesti kisiparosság, sőt mondhatjuk, az ország össz- 
kézmüiparosságáét is. Mert azoknak nemcsak bajaikban 
igyekezett segítségükre lenni, hanem a kisipar fejlődé
sét is elősegítette. És mikor ezen jubileumon emlé
kül márványba vésették jókivánataikat, ezzel akarták 
szilmbolizálni, hogy azon emléktábla a budapesti kéz- 
müipardsság szívből jövő ajándéka és hálája a kisipart 
védelmező ési p̂ártoló munkájáért. És mi is -kívánjuk 
az Istentől, hOgyj tartsa őt meg soká és. adjon neki egész
séget a további munkájához. *

Festés-demonstráció. Október 10-én Echten Ferenc 
és Fia hölgy föd rá szók üzletében Weitmann J. hölgy- 
fodrászmester a világhírű »Hennogalol« hajfestőszerrel 
különböző szinü hajfestéseket mutatott be. És az! ott nagy 
számban megjelent Szaktárcáink meglepetéssel látták 
Weitmann szaktársunk mesteri fogásait és gyorsaságát, 
mely a hajfestészet egyik legfontosabb kelléke. És a 
Hennogalol szintén nem hagyta cserben mesterét, azt 
ijgazolták az elért szép színek és Echten ur öröme, 
hogy ily ]ó festékkel lepte meg szaktársait. Következő de
monstráció november 12-én este fél 8 órakor lesz.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számából »Müller 
Károly ünnepléséből« sajtóhiba folytán kimaradt Ripl
József elnöki beszédének a következő része: »És a női- 
fodrász-szakma fejlesztésének előmozdításáért a buda
pesti nőifodrászok mesterszövetsége disztagjául választotta 
ési a disztagsági oklevelet Müller Károly disztagunk'nak 
ezennel átadom.«

Személyi hirek. Mint lapzártakor értesültünk, jVágő 
Viktor, ipartestületünk elnöke a páris—-marseillei ünne
pélyről hazaérkezett, hol a magyarok képviselőjét szép 
és impozáns fogadtatásban részesítették. Az ott lefolyt 
ünnepélyekről lapunk legközelebbi számában fogunk
foglalkozni.

Felhívás. (Értesítjük t. szaktársainkat, hogy az ipar- 
testület hivatalos órái' alatt, 7—8 óráig tartjuk az elhelye
zéseket és akinek segédre vagy manikürnőre szüksége 
van, bármikor bejelenti, mindenkor küldünk, tekintettel 
arra, hogy állandóan vannak álláskeresők.

RADVÁNYI  GÉZA.  MIKLÓS ÖDÖN.
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visszaveszem
K é r  e n  á r a j á n l a t o t l  

Árajánlattal díjmentesen szolgál

Dankovszky István illatszergyára
Budapest, VI. kerület, Ó-utca 25.

V IL Á G R E K O R D O T  É R T  E L  A

COLUMBIA HAJFESTŐ
G A Z D A G  SZ IN A R N Y A L A T A V A L .

REFLEX KENNÉ HAJFESTŐ SHAMPOON.
COLORIS BAJUSZ- ÉS SZAKÁLLFESTÉK.

Legkitűnőbb körömlakk és lemosó. Arckrémek kimérve.
Mindennemű hajmunkák raktáron.

Komáromy Antal Budapest, Vili., Népszinház-utca 16.

Európa Irodalmi és nyom dai részv én y tá rsa sá g . Ig a zg a tó  i Bohmldok Tibor dr., Budapost, VI. ó  ntoa lg ,


